Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

13.
z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí,
konaného dne

25.dubna 2016
ve společenské místnosti
v budově MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.
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Přijatá usnesení :
1.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad
Moravicí - Branka u Opavy za rok 2015
b) pověřilo
starostu města zajistit provedení revize napojení občanů na ČOV v návaznosti na
zasílání složenek stočného a vodného. Termín do příštího řádného jednání
zastupitelstva města.
________________________________________________________________
2.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) schválilo
odepsání pohledávky za úhradu nákladů spojených s čištěním odpadních vod v
místní části Žimrovice (stočné) v celkové výši 8 861,00 Kč .
b) uložilo
zpracovat soupis dlouhodobě nedobytných pohledávek a předložit návrh na
právní vymáhání a případných odpisů.
c) uložilo
požádat společnost LogiCall Česká republika , s.r.o. o zdůvodnění žádosti o
nepřihlášení pohledávky v rámci insolvenčního řízení.
_______________________________________________________________
3.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit bezúplatný převod (darování) pozemku parc.č. KN 1705 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 186 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí z vlastnictví
státu s právem hospodaření Státní pozemkový úřad ČR do vlastnictví Města
Hradec nad Moravicí.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu (darovací) dle části
a) tohoto usnesení
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4.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit bezúplatný převod pozemku p.č. KN 1151/5 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 399 m2 k.ú. Hradec nad Moravicí z vlastnictví státu s právem
hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Města Hradec nad Moravicí. Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou
nese nabyvatel.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti dle části
a) tohoto usnesení
_______________________________________________________________
5.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) rozhodlo
schválit přijetí daru, části pozemku parc.č. KN 15/1 (ostatní plocha) v k.ú.
Žimrovice (nové p.č. 15/10 ostatní plocha) o výměře 243 m2 z vlastnictví
Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava (IČ:
70890692) do vlastnictví Města Hradec nad Moravicí, na pozemku byl
realizován chodník.
b) zplnomocnilo
starostu města k podpisu darovací smlouvy dle části a) tohoto usnesení.
_______________________________________________________________
6.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
odložilo
směnit část pozemku p.č. 659/51 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře
cca 2500 m2 v ceně 650.000,-- Kč ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1427
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 827 m2 a část pozemku p.č. 1011/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 60 m2 v ceně 89.000,-- Kč
vše v k.ú. Hradec nad Moravicí. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši
561.000,-- Kč uhradí žadatel městu. Geometrické plány na oddělení jednotlivých
částí pozemků uhradí město, správní poplatek za zavkladování v KN uhradí
žadatel .
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_______________________________________________________________
7.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
dopis zájemce o koupi nemovitosti , kterým sděluje, že z důvodu nových
skutečností, které zjistil při prohlídce budovy a pozemku, žádá o snížení ceny na
750.000,-- Kč z důvodu nadzemního vedení elektro a uložení vodovodní přípojky
pro vedlejší nemovitosti v převáděném pozemku.
b) rozhodlo
snížit kupní cenu za pozemek p.č. st.77 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
366 m2, jehož součástí je budova občanské vybavenosti čp. 55 a pozemku p.č.
86/2 (zahrada) o výměře 959 m2 vše v k.ú. Domoradovice, na cenu 800 000,Kč.
c) zplnomocnilo
starostu města k podpisu smlouvy
_______________________________________________________________
8.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
geometrické zaměření skutečného stavu oplocení u RD čp. 636 na ul.
Bohučovická a přilehlého tenisového kurtu
b) rozhodlo
revokovat své usnesení ze dne 29. 2. 2016 bod 12.11.2016 část a) na tento text:
ZM rozhodlo schválit směnu části pozemku p.č. 2162/1 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře 79 m2 ve vlastnictví města za část pozemku p.č.
2163/11 (zahrada) o výměře 28 m2 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí, rozdíl ve
výměře 51 m2 uhradí žadatel v ceně 10,-- Kč/m2. Geometrický plán uhradí
město, správní poplatek za zavkladování uhradí žadatel a daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí každá strana dle platné legislativy.
c) rozhodlo
schválit záměr města prodat část pozemku p.č. 2162/1 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře 118 m2 v k.ú. Hradec nad Moravicí, výměra bude
upřesněna geometrickým plánem, který zajistí a uhradí město.
d) uložilo
zveřejnit záměr města prodat pozemek dle části c) tohoto usnesení po
stanovenou dobu na úřední desce a internetu a předložit na příštím jednání ZM
k rozhodnutí.
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_______________________________________________________________
9.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
přehled investiční akcí na rok 2016 a další roky 2017-18.
b) schválilo
investiční akce na rok 2016 a to MŠ Žimrovice, MŠ Jakubčovice a víceúčelovou
halu ZŠ Hradec nad Moravicí.
c) vzalo na vědomí
výsledky výběrového řízení na akci: Stavební úpravy KD v Domoradovicích zateplení a výměna oken vč. změny zdroje tepla.
k bodu d) jednání n e p ř i j a l o Zastupitelstvo města žádné usnesení.
Citace návrhu usnesení:

„ d) schválilo
výsledky výběrového řízení na akci: Stavební úpravy KD v Domoradovicích zateplení a výměna oken vč. změny zdroje tepla“.
_______________________________________________________________
10.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
informace o stavu oprav koupaliště.
_______________________________________________________________
11.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
vyjádření žalobce - Města Hradec nad Moravicí k vyjádření žalobce k výzvě
soudu ze dne 15. února 2016 a výzvě ze dne 30.3.2016.
b) schválilo
Dohodu o podmínkách využití dotace poskytnuté z rozpočtu Města Hradec nad
Moravicí na základě smlouvy ze dne 13.12.2004, jejichž předmětem je využití
dosud nepoužité části dotace poskytnuté dle Smlouvy ve výši 1.703.893,- Kč,
vyjma článku IV. a V.této Dohody, které se týkají předzahrádky u restaurace
Sport.
c) souhlasí
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se smírným řešením u OS Opava vedené pod sp. zn. 106 C1/2014 ve věci
nepoužité části dotace poskytnuté dle příslušné smlouvy ve výši 1.703.893,- Kč
dle podmínek, které jsou specifikované v Dohodě dle části b) tohoto usnesení.
d) rozhodlo
projednat prodej předzahrádky před restaurací SPORT skupině LAMA a zřízení
VB pro skupinu LAMA, TJ Hradec nad Moravicí a Město Hradec nad Moravicí na
příštím jednání ZM dne 23. 5.2016.
e) schválilo
výstavbu zázemí pro sportovce v menší variantě na místě stávající tribuny na
fotbalovém hřišti, na které je vydáno stavební povolení.
f) zplnomocnilo
starostu města k podpisu Dohody
_______________________________________________________________
12.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
rozpočtová opatření a vnitřní úpravy rozpočtu schválené na schůzích rady města
dne 18.1., 22.2.,14.3. a 4.4.2016 v celkové výši 1 311 200,- Kč.
b) schválilo
snížení neinvestičního příspěvku pro PO TS Hradec nad Moravicí ze schváleného
rozpočtu na rok 2016 o 400 000,- Kč.
c) schválilo
investiční transfer ve výši 400 000,- Kč PO TS Hradec nad Moravicí.
d) schválilo
rozpočtová opatření - navýšení neinvestičního příspěvku rozpočtu příspěvkové
organizace města TS Hradec nad Moravicí ze schváleného rozpočtu na rok 2016
o částku 136 630,- Kč na čistící prostředky. Navýšení bude pokryto z přebytku
hospodaření minulých let.
e) schválilo
rozpočtová opatření na rok 2016 podle předloženého a materiálech pro 13.
zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí založeného materiálu na
celkovou výši rozpočtu 65.721.130,- Kč.
_______________________________________________________________
13.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) vzalo na vědomí
výsledky hospodaření města k 31.3.2016 a informace o stavech účtu k
31.3.2016.
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b) uložilo
tajemnici městského úřadu zpracovat opatření vedoucí k udržování vnitřního
kontrolního systému včetně průběžně prováděné revize vnitřních směrnic
v oblasti finanční kontroly , účetnictví a rozpočtu v souladu s právními předpisy.
Soupis doposud platných směrnic předat k informaci a využívání FV ZM.
c) uložilo
vedení města přijmout kroky k urychlené stabilizaci personální situace na
finančním odboru městského úřadu.
d) uložilo
tajemnici městského úřadu poskytnout veškeré informace o hospodaření kina
Orion. Termín do příštího zastupitelstva.
e) vzalo na vědomí
informace předsedy Finančního výboru zastupitelstva města Hradec nad
Moravicí
_______________________________________________________________
14.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
a) odsouhlasilo
pořízení pamětní desky rodákovi Janu Přibylovi z Kajlovce a její umístění na
hasičské zbrojnici v obci Kajlovec.
b) pověřilo
Radu města Hradec nad Moravicí a kulturní komisi RM projednáním a
schválením konkrétního návrhu pamětní desky
c) odsouhlasilo
finanční částku na pořízení pamětní desky do 10.000,- Kč
________________________________________________________________
15.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
uložilo
Kontrolnímu výboru ZM Hradec nad Moravicí provést šetření ve věci nedodržení
podmínek dotačního programu s názvem „ OP LZZ a zaměstnanost“ za účelem
zjištění konkrétní osoby zodpovědné za nedodržení podmínek uvedeného
dotačního programu. Výsledek kontrolního šetření předložit na jednání ZM
nejpozději do 31.12.2016.
________________________________________________________________
16.13.2016/ZM
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Zastupitelstvo města
a) uvolnilo
z rozpočtu města částku 250 000,- Kč na úpravu náměstí na Městečku
b) pověřilo
vedení města sjednat schůzku za účelem případného sdružení finančních
prostředků a revitalizace náměstí s vlastníky dotčených pozemků. ( NPÚ, Lesy
ČR ).
c) zpracovat
koncept úpravy řešení Městečka a předložit návrh na příštím zasedání ZM
včetně architektonického a dopravního řešení Městečka a odstavné plochy
parkoviště .
______________________________________________________________
17.13.2016/ZM
Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí
Informaci Ing. Jana Hrbáče o způsobu pořizování a zveřejňování záznamů z
jednání ZM.

Zpracovala:
Mgr. Ing. Hana Vaculová, tajemnice městského úřadu

Návrhová komise:
Ing. František Sonnek, v.r.
Mgr. Petr Havrlant, v.r.
Ing. Jan Hrbáč, v. r.

Josef Vícha, v.r., starosta města
Poznámka:
Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.
Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad Moravicí,
Opavská 265.
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